
Perherei�   ”Jäniksenpolku” 
maalaismaisemassa

– helppoa ja hauskaa lapsiperheille

Vaahersalon saaren lumikenkärei� t on 
suunniteltu perheille helppoon maastoon 
kahden maaseutumatkailukohteen lähi-
maastoihin. Pidemmälle rei� lle voi lähteä 
suoraan joko hotelli Rantaka� n pihasta tai 
loma-asunnoilta. Vaihtoehtoinen lähtö-
paikka on perhematkailuun erikoistunut 
aamiaismajoitus Hepoka�   samalla alueel-
la. Hepoka� n pihasta lähtee lisäksi 0,8 km 
pituinen lasten rei�   Pikkujänö, joka sopii 
hyvin pienillekin lumikenkäilijöille. 

Tarinaa rei� n varrelta: Rei�   puikkeleh-
� i helpoissa metsämaastoissa, joissa 
sananmukaises�  liikutaan jänisten kanssa 
samoja polkuja. Osan matkaa rei�   kulkee  
avarien peltojen reunaa ja vi� valkoinen 
koskematon kimalteleva lumihankikin on 
nähtävyys. Rei� n varrella nähdään myös 
hevostallin vilkasta elämää.

Hepoka�   on avoinna täysipainoises�  
kesäkaudelle ja talvikaudella koulujen 
loma-aikoina, jolloin avoinna ovat  myös 
viehä� ävä kahvila ja ko� eläinpiha. Pihalla 
olevan kota on retkeilijöiden käytössä 
kuitenkin kaikkina aikoina  läpi talven ja se 
onkin erinomaisen viihtyisä taukopaikka. 

Matkalla on  mahdollisuus pysähtyä myös 
laavulle, jossa voi paistella makkaroita 
ja nau�  a muita retkieväitä. Laavulta on 
lyhyt matka hotelli Rantaka� n pihaan, 
josta Hepoka� sta lähteneet voivat jatkaa 
kierrosta edelleen. 

Pidemmän rei� n pituus on n. 2,5 km 
ja se sopii hyvin perheille. Paikoitellen 
rei�   puikkeleh� i hyvinkin kapeilla väylillä 
puiden lomitse nouda� aen periaate� a, 
e� ä oksaakaan ei lumikenkärei� n � eltä 
katkaista.  

Pienimmille lapsille suositellaan Hepo-
ka� sta lähtevää 0,8 km minirei�  ä, jolla 
lumikenkäilyä voi harjoitella vaikka muka-
naolevien isovanhempien johdolla. Rei� t 
on merki� y puihin tai muihin näkyviin 
paikkoihin Punkaharju Lumikenkäpuisto 
-nauhoilla.

Pituus 2,5 km/0,8 km  •  Kenkäilyaika: noin 1h30min/45 min  •  Vaikeusaste: Helppo, sopii myös aloi� elijoille  
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8 merki� yä 
rei�  ä Suomen 
kauneimmissa 
maastoissa
Lumikengillä pääset nau�  maan sellai-
sista talvisista luontoelämyksistä, joita 
on lähes mahdoton muuten kokea. 
Varsinkin kun  olemme suunnitelleet 
Sinulle kahdeksan hienoa ja selkeäs�  
merki� yä lumikenkärei�  ä Punkaharjun 
luonnonsuojelualueen harjualueille ja 
muihin mukaviin maastoihin. Rei�  vali-
koimasta löytyy vaihtoehtoja kaiken ikäi-
sille, kaiken kuntoisille ja aikaisempaa 
kokemusta lumikenkäilystä ei helpoim-
milla reiteillä tarvitse. Toki Punkaharjun 
Lumikenkäpuistossa löytyy haasteita 
myös kokeneemmille kuntoilijoille ja 
luontoseikkailijoille. Voit liikkua omin 
päin, kaveriporukassa tai kysyä opastet-
tuja retkiämme. 
Liikumme ympäristöystävällises� , 
reiteistä ei pysyviä jälkiä luontoon jää. 
Rei�  suunni� elussa on periaa� eena, 
e� ä oksaakaan ei reiteiltä katkaista. 
Toivomme, e� ä nau� t talvisesta ret-
keilystä Suomen kansallismaisemassa 
herkkää luontoamme kunnioi� aen!

Yleistä reiteistä
Rei� n on merki� y kuvan 
mukaisilla nauhoilla puihin. 
Rei� t voi kiertää haluamaansa 
suuntaan, suosi� elemme kui-
tenkin rei�  ohjeen mukaista 
suuntaa.

Rei�  en arvioitu lumikenkäily-
aika on normaalikuntoisen 
liikkujan aika pienillä pysähdyksillä. Liikkujan 
kunto, lumen määrä ja taukojen pituus voivat 
helpos�  kaksinkertaistaa ajan.

Lumikenkärei� ejä ei avata koneellises�  vaan 
rei�   muodostuu kävelijöiden jäljistä. Pidä reit-
� kar� a mukana, niin voit seurata etenemistä 
maamerkkien mukaan.

Jokainen liikkuu reiteillä omalla vastuulla ja 
rii� ävää varovaisuu� a on noudate� ava eten-
kin muutamissa jyrkemmissä rinteissä.

Mustaniemi
1,7 km

Kuikonniemi
1,2 km

Jäniksenpolku
2,3/0,9 km

Harjukierros
4,8 km

Kokonharju
2,5 km

Puulajipuisto
6 km

Oravanpolku
2,7 km

Hirvenpolku
3 km

B&B Hepokatti

Mannila
Start

Karjalankallio
näköalapaikka

Valtionhotelli

Matkailukeskus 
Harjun Portti

Punkaharjun
Lomakeskus

Start

Kruunupuisto

(kesällä, 
in summer)

Tynkkylän Lomaniemi

Start

Start

Matkailutila Naaranlahti
Start

Start

Start

11

2
Kuikon
2

Kuikonniemi
2

niemi

33

44444444444444444444444

555555Harjukierros5HarjukierrosHarjukierros5Harjukierros

666666666666666666666666666666666666666666

7777788888

Seikkailua – Uusia kokemuksia – Luontoelämyksiä – Kuntoilua

Uu� a kansallismaisemassa


